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Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
/I.Ziedonis/

KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSOŅA APBALVOJUMU
ŠOGAD IEGŪST DIVAS NOVADNIECES
Latvijas dzimšanas diena ir ieguvusi jaunu un trijas pakļautajās institūcijās. Anna Dundure ir Latviskaistu tradīciju – godināt Kārsavas novada pilso- jas “dzīvā vēsture”, jo, kad mūsu valsts gatavosies saņus, kuri ar savu darbu, attieksmi un personību ir vas 100 – gades svinībām, Anna 2017. gada 15. martā
ieguvuši augstu cieņu no līdzcilvēkiem.
sagaidīs savu 90. dzimšanas dienu.
Šogad Goda pilsoņa titulam
tika izvirzīti 3 novadnieki - Anna Dundure, Anita Turlaja un
Andris Jonāns. 2016. gada Kārsavas novada goda pilsoņa titulu
ieguva divas no izvirzītajām
personām.
2016. gada Goda pilsonis
Anita Turlaja - zinoša un
mērķtiecīga deju kolektīvu vadītāja, kurai ir augstas prasības
gan pret sevi, gan pret dejotājiem, kas ir visu sasniegumu
ķīla, jo vadītāja ir kolektīva
dvēsele un stūrakmens. A.
Turlaja pirms 40 gadiem sāka
strādāt 1. Mežvidu pamatskolā
par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vienlaicīgi Latvijas Valsts universitātē iegūstot
Foto: 2016. gada Goda pilsonis Anna Dundure
kvalifikāciju – filologs. No
1989. gada Mežvidu tautas namā vada tautu deju koAtzinības rakstu Kārsavas novada pašvaldība palektīvus, 2003. gadā kultūras namā izveidots līnijdeju
sniedza
Andrim Jonānam, kurš jau 16 gadus ir prākolektīvs, kurš ir vienīgais novadā.
vests Stiglovas Romas katoļu draudzē. Prāvesta perso2016. gada Goda pilsonis Anna Dundure ir dzīvs nību raksturo sabiedriskums, labestība, novatorisms un
piemineklis cilvēka izturībai, gribasspēkam, neatlaidī- dedzīga ticība.
bai un cilvēkmīlestībai. A. Dundure ir strādājusi par
gidi Briges pilsētā Beļģijā, Flāmu skolā pasniegusi
Inese Krivmane
franču valodu, kā arī kā bijusi zvērināts flāmu/
sabiedrisko attiecību speciāliste
latviešu/krievu valodas tulks Beļģijas tieslietu minis-

Izbaudiet adventes laiku, uz brīdi apstājieties, lai ļautu mieram
ieplūst sevī. Saulgriežu laikā
pārlūkojiet paveiktos darbus un
sagaidiet jaunos, kas nāk.
Kārsavas novada pašvaldības
kolektīvs novēl ģimenes siltuma
piepildītus Ziemassvētkus un
Jauno gadu!
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.

Lai Ziemassvētku laiks un Jaunais gads, kā brīnums nāk un sirdī prieku lej.
Lai mums visiem atnes laimi
dvēselei un mieru pasaulei.
Goliševas, Mērdzenes, Malnavas,
Salnavas un Mežvidu pagastu pārvalžu
vadītāji

Malnavas koledža sveic visus
novada ļaudis Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā!
Īpašs sveiciens koledžas audzēkņiem, studentiem un viņu
vecākiem!
Sveiciens arī visiem bijušajiem
Malnavas darbiniekiem, skolotājiem un absolventiem!
Visiem veselību un izturību!
Malnavas koledžas kolektīvs

Kultūra
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DVIEĻU IZSTĀDE MĒRDZENĒ
Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Mērdzenes kultūras namā tika atklāta izstāde „No vecāsmātes pūra lādes”. Tas ir mūsu
izziņas, meklējumu, apzināšanās un apliecinājuma laiks ceļā uz Latvijas simtgadi.

Bagātas ir mūsu vecvecāku pūra lādes, kas kā mantojums nodots
mums. Tas ir mūsu zelts, kas jāsargā, jāglabā un jānodod nākamajām
paaudzēm, jo te savijusies austo rakstu, adījumu, tamborējumu un izšuvumu vēsture, čaklums un izdoma, bezgalīga pacietība un darba mīlestība.

DECEMBRIS 2016

“PRUOTA SPIELIS “AĻBERTS”” – AKTĪVAJIEM UN
ERUDĪTAJIEM!
Pirmās adventes pēcpusdienā, 27.novembrī, Kārsavas Mūzikas un
mākslas skolā norisinājās spraigas, aizraujošas un erudītas cīņas.
Vēl nebijis pasākums mūsu novadā – “Pruota spielis “Aļberts””. Tā ir
jautra erudīcijas spēle, kuras mērķis attīstīt loģikas, atmiņas, radošās
domāšanas un prāta spējas ikviena vecuma un dzimuma iedzīvotājam.

Dalībai tiek pieteiktas komandas trīs cilvēku sastāvā. Spēles vadītāji
uz katru posmu sagatavo 15 tēmas, katrā pa 5 jautājumi + 1 papildjautājums. Spēles gaitā izspēlē 10 tēmas, kuras secīgi izvēlas paši dalībnieki.

Šoreiz goda vietā ir dvieļi - austie, izšūtie un mežģīnēm darinātie.
Katrai dvieļu īpašniecei ir atšķirīgs un interesants rokraksts. Neviens no
izstādē redzamajiem dvieļiem neatkārtojas nedz rakstā, nedz izšuvumā,
nedz tamborētajās mežģīnēs. Prieks, ka to saimnieces arvien glabā un
novērtē savu vecmāmuļu, māmuļu, krustmāšu un pašu darinājumus, ko
skāris laiks.

Pirmajā posmā piedalījās 10 komandas. Mājīgā un pozitīvā gaisotnē, 3
stundu garumā, komandas pārbaudīja savu zināšanu un veiksmes līmeni.
Rezultāti bija ļoti blīvi un pirmo no pēdējās komandas šķīra vien 10
punkti. Par pirmā posma uzvarētājiem kļuva komanda “Kvsk”, otro vietu
ieguva “Erasmus 3+”, bet lai noskaidrotu trešās vietas ieguvējus, nācās
izspēlēt papildkārtu, jo divām komandām “Kas saguo” un “Aļberta bruolāni” bija vienāds punktu skaits, tomēr jautājumos par kulināriju veiksmīgāki izrādījās “Kas saguo” un ieguva trešo vietu.

Paldies visām, kas atsaucās uz aicinājumu un atvēra savu pūra lādi, lai
pārsteigtu un iepazīstinātu ar šiem brīnumainajiem darbiem visus izstādes apmeklētājus. Paldies izstādes sakārtotājai Aelitai Neulānei.

Visiem trīs laureātiem tika pasniegtas dāsnas un garšīgas balvas no
pasākuma atbalstītājiem – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jeb Mežvidu
tomāti un SIA “Glear” jeb Jersikas čipsi.

Anita Šarkovska
Mērdzenes kultūras nama vadītāja

Ikviens vēl var paspēt izmēģināt savu veiksmi arī nākamajās kārtās otrais un trešais posms notiks 4. un 11. decembrī. Par to rezultātiem un
Pruota spielis “Aļberts” uzvarētājiem paziņosim janvāra izdevumā.
Marta Ločmele
“Pruota spielis “Aļberts”” organizatore

PROJEKTA “VARAVĪKSNE PĀR LATGALI” NOSLĒGUMS MĒRDZENES PAMATSKOLĀ
15. novembra pēcpusSkolēni šajās dienās, spītējot lietum, vēroja dabu, ieklausījās vēstures
diena Mērdzenes pamat- nostāstos par konkrētām vietām un vides objektiem, plānoja darbu, fotoskolā iekrāsojās daudz- grafēja ainavas, objektus, kurus vēlāk vēlējās atainot savās gleznās.
veidīgās, brīnumainās
Pēc 3 jaukām, radošām, iespaidu pilnām kopīgi pavadītajām plenēra
varavīksnes krāsās.
dienām sekoja divus mēnešus ilgs patstāvīgais darbs skolās, kur radošu,
Uz Kārsavas novada pro- erudītu un talantīgu skolotāju – Elvīras Bleives (Salnavas pamatskola),
jekta “Varavīksne pār Latgali” noslēguma pasākumu bija sapulcējušies Vēsmas Vasiļjevas (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola) un Lijas RosicSalnavas pamatskolas un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī kas (Mērdzenes pamatskola) vadībā veidojās 21 brīnišķīga glezna, kuras
Mērdzenes pamatskolas audzēkņi un viņu pedagogi.
noslēguma pasākumā visi varēja apskatīt Mērdzenes skolas zālē.
Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja Kārsavas novada domes
Tad jauno mākslinieku darbi ceļos uz Salnavas pamatskolu, uz Kārsapriekšsēdētāja Ināra Silicka, Mērdzenes pagasta pārvaldnieks Jānis Koļčs, vas Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas novada domi, lai parādītu, kādu
projekta vadītāja Rita Jonikāne, Mērdzenes pamatskolas direktore Inese mūsu novadu redz jaunā paaudze.
Avota.
Pasākums noslēdzās ar paldies skolotājām, projekta vadītājai, kā arī,
Pasākumu vadīja projekta koordinatore, Mērdzenes pamatskolas eru- protams, projekta dalībniekiem.
dītā un atraktīvā skolotāja Anita Šarkovska.
Skolēni ar skumjām atvadījās no iegūtajiem draugiem, priecājās par
Skolotāja Anita klātesošos iesaistīja pasakā par brīnumiem, kuriem jaunajiem iespaidiem, jauniegūtajām darba prasmēm, un nezaudēja cerību
visi noticēja un paši iesaistījās tajā, izdzīvojot un atsaucot atmiņā visus tikties nākamajā projektā.
projekta posmus.
Projekta ietvaros 17., 18., 19. augustā notika vizuālās mākslas plenērs
“Varavīksne pār Latgali”, kurā jaunie mākslinieki katru dienu vadīja konkrētā novada vietā – Mērdzenē, Salnavā un Kārsavā.

Biruta Krilova
Mērdzenes pamatskolas skolotāja
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PASĀKUMS MEŽVIDU BIBLIOTĒKĀ
“FOTOGRĀFIJA - VĒSTURES LIECINIECE”
Novembris bija mēnesis, kad teicām labus vārdus mūsu Latvijai.
Ne tikai valstij, bet arī mums pašiem vajadzīgs kāds sirsnīgs uzmundrinājums, jo mēs katrs esam īpaši. Par sevi mums tas skaidrs, bet
vai citiem cilvēkiem to protam pavēstīt? Tāpēc, šoreiz gribētu teikt
īpašus pateicības vārdus Mežvidu pagasta bibliotekārei Veronikai
Šķesterei par jauko, sirsnīgo pasākumu ,,Fotogrāfija - vēstures lieciniece".

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS
Visu decembri Kārsavas pilsētas bibliotēkā SLO “Tilžas rūķīši” rokdarbnieču darbu izstāde. Lakati, šalles, grīdceliņi, cepures, tautastērps, jostas.
4. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas mūzikas un mākslas skolā “Pruota
spielis “Aļberts””.
6. decembrī Kār savas pilsētas galvenās egles iedegšana.
11. decembrī plkst. 11.00 Malnavas “Dzīļu” maiznīcā Lūcijas dienas
suprātkas.
11. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas mūzikas un mākslas skolā
„Pruota spielis “Aļberts”” - noslēgums.
21. decembrī plkst. 10.00 Salnavas KN Ziemassvētku pasākums Salnavas pagasta pirmsskolas vecuma un Salnavas pamatskolas bērniem.

21. decembrī plkst. 12.00 Mērdzenes KN skolas Ziemassvētku eglīte,
tiek mīļi gaidīti bērni, kas neapmeklē bērnudārzu.
25. decembrī plkst. 16.00 Mežvidu KN “Ziemassvētku koncerts” ko
sniegs radošā apvienība “KRELLES”.
Plkst. 20.00 groziņu balle kopā ar AINĀRU. Ieeja 2 eir o.
25. decembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN “Ziemassvētku koncerts” ko
sniegs radošā apvienība “KRELLES”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.00 Ziemassvētku balle „Lai prieks kopā ar mums”, spēlē
CASPERS & CO. Galdiņu rezervācija mob.26339241. Ieeja 3 eiro.
Foto: pasākuma dalībnieki uz renovētajām bibliotēkas kāpnēm.
Bibliotēka mūsu, Mežvidu pagastā, ilgu gadu garumā ir kultūras, izglītības un informācijas centrs, kur vienmēr patīkami iegriezties.
Visu vasaru notika darbs pie mūsu bibliotēkas kāpņu renovācijas. Tagad varam skatīt un izmēģināt kāpnes jaunā dizainā un kvalitātē. Īpašs
paldies
Tālim
Mūrniekam,
kurš
bija renovācijas darbu vadītājs. Kāpnes, svecītēm rotātas, ved mūs augšup, uz bibliotēku. Vēl viena kopbilde uz jaunajām kāpnēm, un mūs visus gaida interesants turpinājums.
Pasākuma apmeklētāji paņēmuši līdz dažādu laiku fotogrāfijas, kuras
saistās ar atmiņām par tuviem cilvēkiem vai interesantiem notikumiem.
Katra fotogrāfija ir unikāla ar to, ka tajā iemūžināts kāds neatkārtojams
mirklis. Tāpēc, vēl jo nozīmīgākas ir to cilvēku atmiņas, kuri var pastāstīt
par
sen
iemūžinātiem
notikumiem
un
cilvēkiem.
Jevģenija Brence atsauc atmiņā pagasta dzīvi 60.-70. gados, kad Mežvidos bija savs jauktais koris, sanitārā vienība (družina) kas ar labiem panākumiem startēja rajona mērogā, kā arī ļoti aktīvā donoru kustība.
Irēnas Komules stāstījumu papildina interesantas bildes - kolhoza
darbu liecinieces. Redzam interesantu traktoru ar dzelzs riteņiem, kādu
tagad
var
ieraudzīt
tikai
muzejos.
Ranču bibliotēkas vadītāja Anna Kalniņa kā lielāko dārgumu ir saglabājusi bijušās skolas albumus ar vēsturiskajām bildēm.
Ilgas Rudovičas fotogrāfijas un stāsts par Stiebrinieku pamatskolu,
kur kādreiz strādājusi viņas māte kopā ar pazīstamā aktiera Jāņa Reiņa
māti ir kā turpinājums bibliotēkas vadītājas ievadvārdiem: „Nav vajadzīga statistikas pārvalde, tieši skolu bildes pagājušā gadsimta pirmajā pusē
vislabāk apliecina skolēnu skaitu salīdzinājumu ar mūsdienām. Skumji…”

25. decembrī plkst. 11.00 Goliševas KN J aungada eglīte bēr niem.
25. decembrī. plkst. 22.00 Goliševas KN Ziemassvētku diskotēka.
25. decembrī plkst. 19.00 Salnavas KN “Dziesmas un danči Ziemassvētku priekam”. No plkst. 22.00 Ziemassvētku balli spēlēs grupa
“Draugi”.
26. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas KN pasākums mazajiem kārsaviešiem "Ziemassvētki Izgudrotāju Ciemā".
28. decembrī plkst.10.00 Malnavas muižas zāle Ziemassvētku pasākums bērniem (sīkāka informācija afišās).
28. decembrī plkst. 17.00 Kārsavas KN teātr a izr āde bēr niem.
30. decembrī plkst. 19.00 Salnavas KN Salnavas amatier teātr a
pirmizrāde “Daiļuo vīnradža medeibys” un Vecgada balle.
30. decembrī plkst. 21.00 Goliševas KN J aungada kar nevāls. Spēlē
CASPERS & CO.
1. janvārī plkst. 01.30 Goliševas KN J aungada svētku diskotēka.
1. janvārī plkst. 01:00 Kārsavas KN J aungada nakts Balle ar grupu
"Ezers". Ieejas maksa līdz plkst. 01:17 - 4 eiro no plkst. 01.18 - 5 eiro.
Galdiņus rezervēt zvanot 29330637.
7. janvārī plkst. 20.00 Mērdzenes KN koncer ts ”Un atkal puteņo”.
Skanēs krievu dzeja un dziesmas Nadeždas Cado izpildījumā.
Plkst. 22.00 karnevāls. Rūpīgi veidotām maskām ieeja br īva. Pusnaktī maskas krīt. Spēlē grupa „Ezers”. Ieeja 3 eiro.

Mazpulku vadītāja Janīna Širina atceras pavisam nesen notikušos
Kārsavas novada svētkus, viņas atnestajā fotogrāfijās iemūžināti daudzkrāsainie svētku noformējuma elementi. Pasākumā piedalījās arī Kārsavas novada padomes priekšsēdētāja Ināra Silicka, Ludzas un Kārsavas
novadu bibliotekāri. Sirsnīgas sarunas pie kafijas tases, dalīšanās atmiņās - tas viss dod lielu pozitīvo emociju lādiņu un mudina meklēt un apzināt vēl vairāk vēstures liecību – dokumentu, fotogrāfiju, atmiņu.

Ilga Rudoviča
pasākuma līdzdalībniece

Aiz loga jau ir sniegotā ziema, sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Gaišas domas, labs noskaņojums mums ļauj darīt labas lietas. Arī
"Pūgas" jaunieši pulcējās sirsnīgā Ziemassvētku atklātņu izgatavošanas
darbnīcā Malnavā!

SABIEDRĪBA
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KĀRSAVĀ PULCĒJAS 64 ASINS DONORI, NO TIEM 31
KĻŪST PAR PIRMREIZĒJO DONORU
Trešdien, 16. novembrī, Kārsavas kultūras namā notika Asins donoru diena. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) Latgales filiāle sadarbībā ar “Kārsavas novada jauniešu centru “Pūga” rīkoja Asins
donoru dienu Kārsavā. Asins donoru kustībā aktīvi iesaistījās arī
Malnavas koledža, kas ir viena no Latgales lielākajām izglītības iestādēm, kurā mācās studenti ne tikai no Latgales, bet arī visas Latvijas.
Šoreiz, pateicoties veiksmīgai sadarbībai, tieši daudzi no Malnavas
koledžas studentiem nodeva asinis pirmo reizi. Kopā VADC Latgales
filiāles rīkotajā izbraukumā asinis vēlējās nodot 64 potenciālie asins donori, septiņi cilvēki saņēma atteikumu, kā rezultātā asinis ziedoja 57
asins donori.
Latvijā pēdējos gados pieaudzis vidējais asins donoru vecums, pērn
donoru vidējais vecums bija 35,6 gadi, savukārt 2014. gadā tas bija 32,8
gadi. VADC mediķi bija patīkami pārsteigti, par donoriem Kārsavā, redzot jauniešus, kuri izvēlējušies asinis ziedot pirmoreiz.
Plānotais Valsts asinsdonoru centrs Latgales filiāles izbraukums
uz Kārsavas novadu pulcēja 64 potenciālos asins donorus, no kuriem 7
cilvēki saņēma atteikumu, kā rezultātā asinis nodeva 57 cilvēki, no kuriem 31 cilvēks asinis nodeva pirmo reizi, kopā saziedojot 25 litrus asiņu.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Malnavas koledžu, tad tieši jaunieši bija lielākā asins donoru ziedotāju grupa, kas VADC vedina uz domām, ka nākotnē šie jaunieši varētu būtu potenciālie regulārie asins donori.
Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles virsmāsa Velta Andrijevska
komentēja “ir svarīgi, lai jaunā paaudze izprot un jūt sevī aicinājumu
kļūt par daļu no asins donoru kustības Latvijā, iesaistoties asinsdonoru
kustībā, ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kuriem ir nepieciešamas asinis. Tāpēc šoreiz esam īpaši gandarīti un pateicīgi, ka ir īpaši atsaucīgi ir bijuši tieši jaunieši. Kārsavā 31 donors nodeva asinis pirmo
reizi, pievienojoties asins donoru lielajai saimei Latvijā. Donori, pirmo
reizi ziedojot, uzzināja savu asins grupu, rēzus piederību, kā arī hemoglobīna līmeni. Tas ir darbs, kas rada prieku! Paldies!”.
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ZIEMEĻLATGALĒ TAPS 5 DABAI VELTĪTI VIDES OBJEKTI
Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un
Kārsavas pašvaldības turpina īstenot kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevi!”. Tiek uzsāktas
piecu vides instalācijas objektu, kas atspoguļos un caurvīs četras dabas stihijas, iepirkumu procedūras.
Sākotnējā idejas izstrādes stadijā, katrs novads izvēlējās konkrētu dabas stihiju, ko simbolizēs tās teritorijā plānotais vides objekts- Kārsavas novads - uguns, Viļakas novads- ūdens, Balvu novads - gaiss, Baltinavas novads - zeme un Rugāju novada objekts
simbolizēs visu stihiju mijiedarbību. Vēstījums, ko atklās vides objekti
saviem apmeklētājiem, ir vērsts uz to, lai cilvēki pievērstu uzmanību dabai, kas atrodas apkārt, ieklausītos un cienītu tās teikto. Apjaustu to, ka
cilvēks nav vienīgais dabas iemītnieks, bet visapkārt ir daudz saudzējama un kopjama.
Idejas līdzautore Mārīte Orniņa uzsver: ”Mūsdienās ir jāmeklē aizvien
jauni un inovatīvi veidi, kā pievērst sabiedrības uzmanību dabas saglabāšanai. Apvienot mākslu un dabu, tā nav nejaušība, bet gan apzināta izvēle parādīt cilvēkiem dabu kā mākslas sastāvdaļu un mākslu kā dabas
turpinājumu. Abas šīs jomas ir saudzējamas un neatkārtojamas savā
daudzveidībā.”
Pieteikties un iedzīvināt savu skatījumu par dabas un mākslas saspēli,
tiek aicināti gan dizaineri, kas savu vietu Latvijas sabiedrībā jau ir pierādījuši, gan jaunie censoņi, kam šī būtu lieliska iespēja ļaut vārdam ieskanēties līdz ar vides objekta stāstu.
Ziemeļlatgales kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevi!” mērķis ir dabas vērtību atklāšana Ziemeļlatgalē, godinot
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi izmantojot inovatīvu vides izglītības un dabas pētniecības pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās, sniedzot ieguldījumu Latvijas dabas vērtību saglabāšanā,
iesaistot jaunatni un Latvijas sabiedrību projekta aktivitātēs.
Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!" veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Jāpiebilst, ka asinsdonoru saimei var pievienoties vienmēr, apmeklējot
VADC Latgales filiāli Rēzeknē, Rēzeknes slimnīcā, 18. novembra ielā
41, 4. stāvā, tālr.: 64 623 704.

Inga Bernāne
tūrisma organizatore

Anna Zīmele
jaunatnes lietu speciāliste

JAUNIEŠI CĪNĪJĀS SPĒLĒS
“JAUNIE KĀRSAVAS SARGI 2016”
Neskatoties uz sniega segu, kura šobrīd
klāj Latviju, 10. novembrī, jaunieši no Kārsavas un blakus novadiem cīnījās militāri
patriotiskajās spēlēs “Jaunie Kārsavas sargi
2016”.
Pirmo un otro vietu spēlēs izcīnīja Tilžas
jaunsargu vienības komanda “Virsaitis” un
“Namejs”, trešo vietu ieguva Kārsavas jaunsargu vienības komanda “Kārsavas jaunsargi.”
Par uzvaru kopā cīnījās 16 komandas, no Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Ludzas, Balvu un Viļakas novada.
Spēles tika organizētas tā, lai izglītotu jauniešus par Latgales vēsturi, valsts aizsardzību,
drošības politiku, kā arī starptautiskajiem jautājumiem. Darbojoties komandās jaunieši apguva prasmi saliedēties un kopīgi iet uz vienotu mērķi. Noslēgumā cīnītāji sildījās un pusdienojas pie ugunskura.
Spēles organizē Kārsavas novada pašvaldība, Kārsavas vidusskola un Kārsavas jaunsargu
vienība.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

KONSULTĀCIJAS PAR ATBILDĪGU TEHNOLOĢIJU LIETOŠANU
24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no
visas Latvijas, tai skaitā arī Kārsavas novada
izglītības psiholoģe Ilona Sutra, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām
ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot
atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt
ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar mācību pabeigšanu pedagogi kļuvuši par programmas K ā būt par vecāku 21. gs? vēstnešiem, un turpmāk dalīsies ar zināšanām savā
novadā un ārpus tā.

trūkst zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt
bērnus ar digitālo vidi.
Tagad vecāki varēs vērsties pēc padoma pie
Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešiem – skolu sociālajiem pedagogiem un psihologiem, kuri divu dienu intensīvās apmācībās
ieguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par
tehnoloģiju lietošanu ģimenē. Viņi konsultēs
vecākus par to, kā digitālo tehnoloģiju lietošana
ietekmē sākumskolas vecuma bērnu attīstību, kā
ģimenē atbildīgi un droši lietot viedierīces un
internetu, kā tehnoloģijas var palīdzēt bērnu audzināšanā un vai tās noder atvašu disciplinēšaŠajā mācību gadā A migo iniciatīvas laimīgām nā, un kā atpazīt iespējamo bērna atkarību no
ģimenēm vēstneši savās skolās organizēs indivi- viedierīcēm.
duālās konsultācijas, runās ar skolēnu vecākiem Apmācību gaitā Net-Safe Latvia Drošāka insapulcēs un citādi palīdzēs risināt jautājumus terneta centra pārstāve Ieva Jankovska nolasīja
par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.
lekciju par pamatlietām, kas vecākiem jāievēro,
lai pasargātu bērnus no nevēlama satura un bīsVecākiem pieejamas konsultācija par teh- tamām situācijām internetā, bet A migo iniciatīnoloģiju atbildīgu lietošanu
vas laimīgām ģimenēm pārstāve Kristīne HerMūsdienās gandrīz puse bērnu vecumā līdz 6 mane piedāvāja sākumskolēniem un viņu vecāgadiem lieto mobilās ierīces vismaz vienu reizi kiem noderīgu aplikāciju apkopojumu. Lekciju
dienā, un ne vienmēr laiks pie viedierīces tiek materiāli un videoieraksti būs pieejami portālā
pavadīts lietderīgi. Daudziem vecākiem pie- Laimigamgimenem.lv.
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„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS “PRIEDNIEKI” JUMTA ATJAUNOŠANA MĒRDZENES PAGASTĀ
Neskatoties uz to, ka daudzdzīvokļu māja sējumu 5000,00 Eur, saskaņā ar 2014. gada 25.
“Priednieki” ir salīdzinoši jauna, ekspluatācijā septembra pašvaldības saistošiem noteikumiem
nodota tikai 1991. gadā, tās jumts bija diezgan Nr. 20;
kritiskā stāvoklī.
- atlikušo summu sadalīt proporcionāli dzī2016. gada 1. jūlijā mājas iedzīvotāji noorga- vokļu kopējai platībai un īrniekiem maksāt pašnizēja iedzīvotāju kopsapulci, kurā notika balso- valdībai apsaimniekošanas maksas veidā piecu
jums un ar 23 balsīm “Par” tik nolemts:
gadu laikā, bet privatizēto dzīvokļu īpašniekiem
- mājas līdzekļu uzkrājumu EUR 5213,88 summa jāiemaksā pašvaldības kontā.
Tika izsludināts iepirkums, uz kuru bija pie8
pretendenti.
Iepirkumā
- lūgt Kārsavas novada pašvaldībai līdzfinan- teikušies
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Priednieki”

jumta pārbūve Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā” vinnēja SIA “Rēzeknes būvserviss”.
Būvdarbi uzsākti 8. septembrī un oktobrī līdz
sniegam tika arī veiksmīgi pabeigti. Projekta
būvdarbu izmaksas 24984,70 Eur ar PVN.
Daudzdzīvokļu mājas “Priednieki” iedzīvotāji
ir pateicīgi Kārsavas novada pašvaldībai par sadarbību un sapratni kopīgu jautājumu risināšanā.

novirzīt jumta atjaunošanai;

Inese Lipska
projektu vadītāja

3. REIZI IZSLUDINA IEPIRKUMU JAUNAS KATLU
MĀJAS KĀRSAVAS PILSĒTĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU CIRŠANU
MALNAVĀ

Jaunas katlu mājas būvniecība plānota Kārsavā Telegrāfa iela 37.
Nākotnē paredzēts siltumu nodrošināt tikai ar vienu katlu māju visā
Kārsavas pilsētā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku
ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” un Malnavas daudzdzīvokļu mājas Kļavu ielā 12 iedzīvotāju iesnieguma pamata izsludina publisko apspriešanu no 17. novembra līdz 16. decembrim par
koku ciršanas ieceri Malnavā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kļavu ielā 12, kas nepieciešams, lai mazinātu iedzīvotāju apdraudējuma riskus, kā arī novērstu mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.

2016. gada janvāra sākumā tika izstrādāts nolikums un organizēts iepirkums „Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”. Janvāra beigās Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Strasa Konsultanti” noslēdza līgumu. Saskaņā ar 29.01.2016. gada uzņēmuma līgumu „Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, SIA „Strasa
Konsultanti” bija jāsagatavo un jānodot Kārsavas novada pašvaldībai
katlu mājas būvprojekts līdz 30. maijam. Būvprojekts netika izstrādāts
un nodots pašvaldībai līgumā paredzētajā termiņā. Izpildītājs nebija iesniedzis nekādus skaidrojumus par termiņa kavēšanu un nebija lūdzis
termiņa pagarinājumu. Līgums tika izbeigts 10. jūnijā.

No 17. novembra līdz 16. decembrim izsludināta publiskā apspriešana
un iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Malnavas ciemā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kļavu ielā 12.

Nekavējoties atkal tika izsludināts iepirkuma konkurss. Pieteicies bija
tikai viens pretendents SIA ”BELSS”. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu un pretendents tika lūgts uz līguma parakstīšanu. SIA “BELSS”
atteicās parakstīt līgumu.

Ar plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties www.karsava.lv , Malnavas pagasta pārvaldē un Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pašvaldības darba laikā vai pie
Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālista Jura Vorkaļa,
mob.tel. 28343926.

Augustā, šogad jau trešo reizi, tika izsludināts iepirkuma konkurss
“Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Pieteikušies bija trīs pretendenti, līguma slēgšanas tiesības tika
piešķirtas SIA” Campaign”.

Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, Malnavas
pagasta pārvaldē.

4. oktobrī Kārsavas novada pašvaldība noslēdza līgumu par jaunas katlu mājas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Līguma kopējā summā EUR 26 613,95 , t.sk. PVN. Līguma izpildes termiņš par noteikto
projektēšanas darbu - 2017. gada 6. februāris.

Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Malnavas pagasta pārvaldē,
Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai elektroniski
juris@vorkalis līdz 2016. gada 16. decembrim.

Šobrīd pašvaldība ir pieprasījusi tehniskos noteikumus no SIA
”Lattelecom”, A/S “ Sadales tīkls” un SIA “ Kārsavas namsaimnieks”.
No projektētājiem gaidām skiču projektu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 16. decembrī plkst. 15.00 Malnavas
pagasta pārvaldē piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanas
ieceri un izteikt savu viedokli. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Kārsavas novada domes sēdē.

Inese Lipska
projektu vadītāja

ZIEMAS ATPŪTAS VIETU IEKĀRTOŠANA KĀRSAVAS NOVADĀ
Novembrī tika veikta iedzīvotāju aptauja par ziemas atpūtas vietu
ierīkošanu. Aptaujā savu viedokli pauda 127 respondenti, no kuriem
lielākā daļa bija skolēni. Lielākoties tika izteikta vēlme atpūtas vietas
aprīkot ar apgaismojumu, soliņiem un ugunskura vietu, taču, jāatzīst,
ka katrā pagastā situācija ir ļoti dažāda, tāpēc arī iespējas un risinājumi atšķiras.

ar zemes īpašnieku par vietas apgaismošanu un labiekārtošanu.
Sarežģītāka situācija ir Mežvidu pagastā – tā ir izveidojies, ka ciemā
nav dabīga paugura, kuru būtu iecienījuši vietējie bērni un jaunieši. Šim
jautājumam vienkārša risinājuma nav, līdz ar to konkrēti priekšlikumi par
ziemas atpūtas vietas ierīkošanu gaidāmi uz nākošo sezonu.

Sadarbojoties ar Kārsavas vidusskolu, pēc gadu mijas ir paredzēts sākt
Kārsavā, bijušā lokatora vietā jau novembrī tika izveidots papildus
izgatavot āra solus, kurus varētu uzstādīt vairākās no šīm atpūtas vietām.
paugurs priekš mazākajiem bērniem, kā arī ierīkots apgaismojums. Lai
Aptaujā tika izteiktas dažādas idejas par atpūtas vietām, piemēram, vaiiedzīvotājiem būtu kopīga vieta Meteņu svinēšanai, tiks ierīkota ugunsrāki
respondenti izteica vēlmi par slidotavu Goliševā. Šāds objekts nav
kura vieta.
vienkāršs no tā uzturēšanas viedokļa, tāpēc, ja būs aktīvi vietējie iedzīvoMērdzenē pie kalna blakus daudzdzīvokļu mājai “Priednieki” tika uz- tāji ar apņēmību pašiem iesaistīties objekta uzturēšanā, tad šīs idejas realistādīts papildus apgaismojums. Goliševā pie pagastmājas arī ir plānots zācija būs iespējams.
uzstādīt papildus gaismekli. Malnavas iedzīvotājiem būs nedaudz jāuzgaida, jo vēl joprojām nav saņemts lēmums par atbalstu “Zīdūņa” projektam
Juris Vorkalis
LAT – LIT pārrobežu programmā, kura ietvaros arī ir plānots labiekārtot
vides pārvaldības speciālists
kalniņu Ziedoņa parkā.
Salnavas ciema gravā pie Kalna ielas, diemžēl, nav izdevies vienoties

PAŠVALDĪBA
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ATKRITUMU ŠĶIROŠANA MŪSU NOVADĀ
Kārsavas novadā sadzīves
atkritumus
šķirojam
kopš
2015.
gada 1. maija.
Iespēja
iesaistīties
atkritumu
šķirošanas
sistēma ir bijusi
ikvienam, jo šķirotos atkritumus bez maksas var nodot
katra pagasta
centrā,
pie
skolām un pašvaldības iestādēm, kā arī šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā Stacijas ielā 40, Kārsavā.

laikā ir sašķiroti tikai 208 m3 sadzīves atkritumu, taču, tajā pašā laika periodā SIA “ALAAS” no Kārsavas novada teritorijas ir izveduši 10 227m3
nešķirotu sadzīves atkritumu. Tas nozīmē, ka sašķirojam tikai 2,14% no
radītajiem sadzīves atkritumiem, pārējie 97,86% nonāk atkritumu poligonā. Salīdzinājumam – Latvijā 9% no saražotajiem atkritumiem tiek izmantoti atkārtoti. Vidēji Eiropā 39%. Cik procentus no saviem atkritumiem
sašķiro Tu?
Kopš 2016. gada 10. marta fiziskas personas Kārsavā bez maksas var
nodot arī sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (elektroiekārtas, nolietotas
riepas, baterijas un akumulatorus, eļļas un to filtrus, luminiscētās spuldzes). Septiņu mēnešu laikā ir nodotas 1,14 tonnas nolietoto riepu, 16 kg
luminiscēto spuldžu un 1,1 tonna elektroiekārtu.
Atgādinām, ka pagastos šķirotos atkritumus bez maksas var nodot katra mēneša 3. pirmdienā no plkst. 9.00, kā arī ir iespēja vienoties ar pagasta
pārvaldnieku par individuālu laiku. Stacijas ielā 40, Kārsavā Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir atvērts katru trešdienu no plkst. 16.00 līdz
17.00. Par individuālo laiku var vienoties zvanot 28343926 (J.Vorkalis).

2017. gadā Kārsavas novada pašvaldība plāno turpināt attīstīt atkritumu šķirošanas sistēmu, tāpēc mums ir ļoti svarīgi uzzināt Jūsu viedokli
Pasaules pieredze rāda, ka šīs sistēmas ieviešana nav viegls uzdevums,
par tās trūkumiem un uzlabošanas iespējām. Aicinām izteikt savu viedokjo tas prasa cilvēka ieradumu un domāšanas maiņu. Labā ziņa ir tā, ka atli, sūtot ziņu Vides pārvaldības speciālistam Jurim Vorkalim: jukritumus šķiro visos pagastos! Vairāk nekā puse no visa šķiroto atkritumu
ris@vorkalis.lv.
apjoma ir nodota Kārsavas pilsētas teritorijā, bet pagastos sadalījums ir
daudz maz līdzīgs (skatīt grafiku). Ne tik laba ziņa ir tā, ka pusotra gada
Juris Vorkalis
vides pārvaldības speciālists

Pielikums Kārsavas novada domes 22.09.2016
sēdes lēmumam Nr.17 /protokols Nr.11/
Kārsavas novada domes 2016.gada 22.septembra
saistošie noteikumi Nr.10
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta 2. daļas 9.1 punktu, 2.panta 8.1daļu,
3.panta 1.4 daļu, 9.panta 2. daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kārsavas novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās
daļas), kas ierakstītas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošā vai piekritīgā zeme, uz kuras šīs mājas atrodas; nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu; nodokļa atvieglojumu maznodrošinātām personām.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu veic Nekustamā īpašuma nodokļu administrators /turpmāk – administrators/. Nekustamā
īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem
veic Kārsavas novada pašvaldība.
3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2, kas
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās
(būvei piekritīgās zemes vai būves) kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Lēmumu par būves klasifi-

cēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai
attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Būvvalde.
5. Pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par ēkas atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, administrators nosūta nodokļa
maksātājam nodokļa maksāšanas paziņojumu, kurā norādīta šo saistošo noteikumu 4.punktā paredzētā nodokļa likme.
6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Būvvaldes
lēmuma par šo noteikumu 5. punktā minētā būves statusa atcelšanu.
7. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:
7.1. pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un
nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;
7.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
7.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā);
7.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
8. Nodokļa maksātājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, tiek noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 25% apmērā no aprēķinātā nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem /dzīvojamās mājas un palīgēkas/ un tiem piekritīgo zemi.
9. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā 7 gadu
laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētāja I.Silicka

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
2.panta 8.un 8.1daļu, 3.panta 1.4 daļu, 5.panta 1.1daļu, 9.panta otro daļu
Saistošo noteikumu projekts nosaka atvieglojumu maznodrošinātām personām; kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas; vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves; nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu ), kas ierakstītas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi,

3.Informācija par plānotā projekta ietekmi Nav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu budžetiem.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar

Šie saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Kārsavas novada pašvaldības teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem novada administratīvajā teritorijā.
Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un juridiskās personas var griezties pie Kārsavas novada pašvaldības
nodokļu administratores Mērdzenes pagasta pārvaldē
Nav veiktas pārrunas ar privātpersonām.
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Sports un Izglītība

DECEMBRIS 2016

KĀRSAVAS VIDUSSKOLA - LABĀKĀ STARP LATVIJAS
PILSĒTU VIDUSSKOLĀM!

16. novembrī Cēsu Vidzemes koncertzālē notika Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga balvu pasniegšanas ceremonija. Kārsavas vidusskola saņēma balvu par sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā, gan arī par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā – Mazo pūci (starp pilsētu vidusskolām). Patiess prieks un lepnums par mūsu absolventiem un pedagogiem! Skolu r eitings pieejams vietnē www.konkur ss.lv.
Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors

28. septembrī Rīgā notika Latvijas skolēnu 70. spartakiādes finālsacensības vieglatlētikas Rudens krosā vidusskolu grupā, kur
piedalījās arī Kārsavas vidusskola.
Individuālie rezultāti
1997.-98.g.dzim.: Liene Nagla
1500m – 3.vieta,
1999.-2000.g.dzim.: Sofija
Ločmele 1500m – 2.vieta,
2001.-02.g.dzim.: Ilarija Ločmele
1000m – 1.vieta,
Kopvērtējumā Kārsavas vidusskola
ieņēma 2.vietu.
24. novembrī Ludzā notika
Starpnovadu kausa izcīņa basketbolā vidusskolu grupā.
8. - 9.klašu grupā Kārsavas vidusskolas zēni izcīnīja 1. vietu.
Komandā spēlēja: Roberts Rancāns, Ronalds Stanislavskis, Elmārs
Jacenko, Edgars Kolosovs, Ervīns
Streļčs, Kristīāns morozovs, Gatis
Kristiāns Boldāns, Sandis Silickis,
Aivars Urbanovičs, Valērijs Bondarevs, Oskars Orinskis.
10-12. klašu grupā Kārsavas vidusskolas jaunieši izcīnija 2. vietu.
Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns
15. oktobrī Riharda Miškina piemiņas sacensības sporta soļošanā
Zilupē.

25. novembrī Ludzas novada
sporta skolas atklātās sacensības
vieglatlētikā slēgtās telpās.
2002.-2003.g.dzim. „B” grupā:
Viktorija Krišānē: 2000m sporta
soļošanā – 1.v., trīssoļlēkšanā – 1.
v., augstlēkšanā – 3.v.
Vivita Krišāne: 2000m sporta soļošanā – 3.v., trīssoļlēkšanā – 3. v.
2001.-02.g.dzim. „A” grupā:
Ilarija Ločmele: 1000m – 1.v.,
300m – 1.v., 60m – 2.v.
Faina Dobrovoļska: trīssoļlēkšanā –
1. v., augstlēkšanā – 3.v.
Elīna Caune: 60m – 3.vieta
Edgars Gadžega: 2000m sporta soļošanā – 1.v.
Sandis Stefanovičs: tāllekšnā –
1.v., augstlēkšnā – 2.v.
Lenarts Krieviņš: trīssoļlēkšanā –
1. v., tāllekšnā – 2.v., 60m – 2.v.
1998.-99. g.dzim. „J” grupā:
Sofija Ločmele: 1000m – 1.v.,
300m – 2.v.
Liene Nagle: tāllekšnā – 1.v. trīssoļlēkšanā – 2. v.
Kristīne Koklača: lode – 2.v.
Ardis Rudzīts: tāllekšnā – 1.v. trīssoļlēkšanā – 1. v.
Ēriks Starodumovs: 1000m – 1.v.
Ivo Burmeisters: 1000m – 3.v.
Dāvis Blaus: lodes grūšanā – 3.v.
Treneris: Viktorijs Krišāns

4. novembrī Mērdzenes pamat2005.-06.g.dzim. Brigita Mūrniece- skolā notika Starpnovadu kausa
Krišāne 1000m – 3.vieta,
izcīņa florbolā pamatskolu gru2003.-04.g.dzim. Viktorija Krišāne pā.
1000m – 2.vieta,
1.vieta – Mežvidu pamatskolai,
2001.-02.g.dzim. Sabīne Blaua
sporta skolotaja Jolanta Silicka
2000m – 2.vieta,
2001.-02.g.dzim. Vivita Krišāne
3.vieta – Mērdzenes pamatskolai,
2000m – 3.vieta.
komandu sagatavoja - Inese Avota,

ZIEMAS UZŅEMŠANA MALNAVAS KOLEDŽA
Malnavas koledža jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem
(ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā
bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī.
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?
Jā, ja:
 esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību,
ko apliecina dokuments;
 esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju,
kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.
Tu vari:
 būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba
meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais vai atrasties
bērna kopšanas atvaļinājumā, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu
garantijā;
 vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai
studēt nepilna laika studiju programmās.
Ņem vērā, ka:
 vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc
stipendijas iegūšanas;
 vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.
JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var
saņemt mācību un prakses laikā?
Mācību laikā:
 Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru;
 Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu
kavējumu, visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums un nebūs
disciplīnas pārkāpmu.
 Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē;
 Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi;
 Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos
mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā;
 Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Kvalifikācijas prakses laikā:
 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes;
 Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas
būs pamatoti nepieciešams;
 Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana;
 Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz
izvēlētās profesijas specifika.
Dokumentus pieņem: līdz 2017. gada 6. janvārim vai 17. februārim
(atkarībā no profesijas), darba dienās no 8.30 līdz 16:30, Malnavā: Kļavu ielā 17, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, Višķos: Višķu tehnikuma ciems, Daugavpils novads
Tālrunis uzziņām: 65733274; 65476051; e-pasts uzziņām: malnavaskol@inbox.lv; viski.pv@inbox.lv
Profesija

Mācību
ilgums

Mācību
vieta

Dārzkopība

Dārzkopis

1 gads

Malnava

Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)

Banku
zinības un
finanses

Finanšu darbinieks

1,5
gads

Malnava

Pēc 12. klases

6. janvāris

Lauksaimniecība

Lauku īpašumu apsaimniekotājs

1,5
gads

Višķi

Pēc 12. klases

6. janvāris

Lauksaimniecības
tehnika

Lauksaimniecības tehnikas
mehānika

1,5
gads

Višķi

Pēc 12. klases

6. janvāris

Izglītības
programma

Iepriekšējā izglītība

Uzņemšanas
termiņš
17. februāris

SABIEDRĪBA
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ARI ITŪGOD SK “KUORSOVA” VOLEJBOLISTI PĪSADOLA ENTUZIASTU VOLEJBOLA LIGĀ REIGĀ
Itūbreid ir aizvadeitys 4 nu 16 regularuos sezonys spielem i
vysuos ir izceineitys uzvarys – ar 3:1 uzvarāta “ELLE”, ar 3:2
“Koknese”, ar 3:2 “Lidosta Rīga” i ar 3:1 puorspāta “Rundāle”.
Ari individuali myusejī izaceļ – vairuoki myusu puiši ir ligas lobuokū vydā dažaidūs ruodeituojūs, bet ruskulovīts Juoņs Gabranovs
sajēme ligys vierteiguokuo spālātuoja bolvu oktobra mienesī!

DECEMBRIS

2016

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS
75 gadu jubileja
Tekla Ločmele Salnavas pag.
Aleksandrina Doropoļska Kārsava Klementīna Svirska Mērdzenes pag.
Austra Golubova Mērdzenes pag.
Jeļena Volkova Kārsava
Antoņina Temnova Kārsava
92 gadu jubileja
80 gadu jubileja
Marija Medne Kārsava
Veneranda Laganovska Kārsava
Zinaīda Ostrovska Malnavas pag.
Moisejeva Raisa Kārsava
93 gadu jubileja
85 gadu jubileja
Emīlija Kaupuže Malnavas pag.
Antoņina Aleksejeva Kārsava
Olga Klecko Kārsava
Zoja Daukste Salnavas pag.
Arvīds Ozoliņš Kārsava
90 gadu jubileja
Dzidra Andersone Malnavas pag.
Marijanna Kalniņa Kārsava
Ir viss tāpat, kā bijis.
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums Tik laiks ir gadu skaitu samainījis.
(Z. Purvs)
Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!

Itymā breidī ar komandu trenejās 18 vītejī puiši, bet EVL ligā komandā spielej: Juoņs Potašs, Juoņs Jurdžs, Juoņs Kondrāts, Juoņs Gabranovs, Tuoms Vuorkaļs, Sandris Staņislavskis, Sandris Turlajs, Arturs
Vuorkaļs, Emīls Ločmelis, Arvils Keišs, Jurs Vuorkaļs. Treners Edgars
Rancans.

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī noformēts viens laulības reģistrs:

Kab nūdrūšynuotu peicteceibu volejbolam myusu nūvodā, asom uzsuokuši trenēt jaunīšus Kuorsovys vydsškolā i aicynojam ikvīnu jaunīti
pīsavīnuot itam aizraujūšajam i intelektualajam bezkontakta sporta veidam! Info pa 28343926 (J. Vuorkaļs)

Aicinām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskos pārstāvjus
un audžuģimenes pieteikties Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu,
lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sev nepieciešamo
sociālo rehabilitāciju. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sākot no šī gada novembra katra bērna
ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits un sociālais
darbinieks) nosaka, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem atbilstoši
viņa vajadzībām.

Paļdis myusu atbaļsteituojim – Kuorsovys nūvoda pošvaļdeibai i
Malnovys koledžai!
Juris Vorkalis
SK “Kuorsova” vaļdis lūceklis

Jevģēnijs Igaunis un Kristina Zemsaraja
Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

NĀKOŠGAD TIKS UZSĀKTI BŪVDARBI KĀRSAVAS
PILSĒTAS PII PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZEKĻIEM

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegti Labklājības ministrijas vadītā deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros katrā plānošanas reģionā.

Kārsavas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par
„Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē” savus pieteikumus iesniedza 7 pretendenti, no
kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „Nejss” piedāvājums
(piedāvātā līgumcena 84882,77 EUR bez PVN).

Ar ES fondu finansējuma atbalstu DI procesa ietvaros tuvāko gadu laikā Latvijas pašvaldības varēs radīt pakalpojumus, lai bērni, kas šobrīd
dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar
funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs varētu saņemt sociālo
rehabilitāciju savā pašvaldībā.

2016. gada oktobrī projekta finansējumu apstiprināja Kārsavas novada domes sēdē. 8. novembrī ar darbuzņēmēju tika noslēgts būvdarbu
līgums „Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”.

Sociālā dienesta vārdā pateicamies kokapstrādes uzņēmumu SIA
„JAVISI” un AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība” vadītājiem
un darbiniekiem par ziedojumu – malku, kas tika piegādāta mūsu
novada diviem trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Būvdarbi izpildes termiņš plānots 12 nedēļas pēc Pašvaldības paziņojuma par sākuma datumu.

Domājot labas domas un visi kopā daloties labajos darbos un sirsnībā, varam savu novadu padarīt labāku.

Inese Lipska
projektu vadītāja

Andželika Malakāne
sociālā dienesta vadītāja

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. 2016. gada novembrī Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 6 miršanas reģistri:
Mihails Kravčenko
24.07.1949 - 05.11.2016 Kārsava

Viktors Mamontovs
10.09.1938 - 08.11.2016 Kārsava

Anna Probuka
29.06.1923 - 29.11.2016 Malnavas pagasts

Valentina Kustkova
20.04.1956 - 01.11.2016 Kārsava

Antons Melnis
28.10.1942 - 25.11.2016 Mežvidu pagasts

Vasilijs Soročkins
29.08.1933 - 27.11.2016 Malnavas pagasts

twitter.com/karsavas_novads

www.karsava.lv

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis” ; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.karsava@gmail.com. Lasiet avīzi Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv

